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JUNHO DE 2018 
 

 

Da Mesa do Presidente 
 

RECESSO DA ACADEMIA 

 

Voltaremos a nos reunir em agosto de 2018. Sendo, a Diretoria na segunda-

feira, dia 6 de agosto; e a Plenária no dia 13 de agosto, às 15horas.  

A secretária da AELB tirará férias dentro do recesso acadêmico - nossa 

secretária Aleksandra Muniz tem sido incansável, presente e atenciosa a todos os Acadêmicos. São férias 

justas e merecidas, além de ser um direito dela e um dever nosso. 

 
SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PASTOR VANDERLEI BATISTA MARINS 

 

Informamos que serão disponibilizadas duas vans na Catedral Presbiteriana do Rio – Rua Silva Jardim, 

nº 23, ao lado da Praça Tiradentes, para transportar os acadêmicos até o local do evento. A saída está prevista 

para 17horas.  

 Solicitamos a todos que farão uso do transporte da Van, que liguem para a secretária Aleksandra a fim 

de confirmar sua ida. Telefones para contato: (021) – 2252-1051 e (021) 98270-7035. 

O traje dos Membros Correspondentes e convidados será passeio completo, e dos Acadêmicos será a 

beca, sobrepeliz e a insígnia. 
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PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO DA CARTA DE NOTÍCIAS 3 EXCELENTES ARTIGOS 

 

Cada artigo publicado expressa o pensamento do seu autor. São três escritores ilustres. Os confrades: 

Apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, Bispo Abner de Cássio Ferreira e o Reverendo Hernandes Dias 

Lopes, mais uma vez trouxeram oportunas contribuições acadêmicas. 

 

Gratíssimo. 
 

REV. GUILHERMINO CUNHA 
Seu Presidente 

 

  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Junho de 2018 
 

 
www.aelb.org 3 

 
 

Artigo 
“Palavra sobre Oração da Fé” 

 

Me sinto muito honrado por fazer parte desta honrada e prestigiada Academia Evangélica de Letras, há mais de 

trinta anos. Como Líder de Igreja, tenho tido ao longo de minha vida ministerial experiências profundas com o Senhor 

Deus, Jesus Cristo o Soberano, Todo Poderoso. Todavia a mais marcante tem sido sobre a intimidade com Deus através 

da oração da fé. 

Diariamente meu espírito busca insensatamente esta comunhão em oração. Como o Apóstolo Paulo recomendou 

a oração tem que ser sem cessar. Tenho também a convicção que não conseguiria viver como um vencedor, sem estar 

de joelhos, diariamente, aos pés do Senhor. Sou profundamente dependente desta intimidade, estando submetido a Deus, 

sem permitir “brechas” no meu viver neste corpo de carne. Sou pó. Então vivo da oração da fé. 

Entendo também que oração é uma guerra diária, pois diariamente armas forjadas intentam contra minha vida, 

família e ministério. Então como as armas de nossa milícias são poderosas em Deus, eu derrubo fortalezas, sofismas e 

altivezes que se levantam contra o conhecimento de Deus levando cativo em oração , todos os meus pensamentos. 

Amo a vida de oração. Encorajo a todos a fazerem esta opção por uma vida de intimidade com o Senhor , 

diariamente, sete dias por semana. Oração é também o momento de rasgar o coração diante do Pai. É a hora de conversar 

e também de silenciar. Passo também muito tempo em meditação silenciosa. Deixo a palavra, as promessas serem 

introspectivas em meu coração. Meu coração e minha alma são tomados pelas verdades bíblicas permitindo-me uma 

análise reflexiva profunda sobre as experiências vividas ou sobre o que se passa no mais íntimo do meu interior.  

Tomo assim consciência de minha dependência gloriosa do Pai. 

A vida de oração me ensina a superar as adversidades ministeriais e a 

conviver bem com todos. Tendo uma percepção interna positiva , tenho uma vida 

exterior feliz. 

Louvo ao Senhor por ser um homem de oração. Ele me fez querer por esta 

opção de vida, e assim Ele tem realizado em minha vida , uma obra maravilhosa.  

Oro sempre. Oro sem cessar! Sou apenas servo. Sou pó. Ele é tudo para 

mim. Amo a Jesus Cristo.  Ele vive!! 

        
ACAD. MIGUEL ÂNGELO FERREIRA 
Membro Emérito da Cadeira 04 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
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Artigo 
“70 anos de Israel: um marco histórico” 

 

Todo cristão deveria ir à Terra Santa ao menos uma vez na vida, não como um ritual de peregrinação, mas como 

um caminho de aprendizado, uma experiência de vida, pois possui importante motivação espiritual. Orar no Muro das 

Lamentações, subir o Monte das Oliveiras, conhecer o Jardim do Santo Sepulcro, etc. Sem contar o Mar da Galileia, o 

Mar Morto, o Jardim do Getsêmani. São lugares que lemos na Palavra de Deus, mas que não temos a noção exata de 

como são, onde ficam, o porquê do nome, entre outras curiosidades.  

A história da nação de Israel remonta aos tempos antigos, pois tem como indelével marca o chamado de Deus 

aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que contribuíram para o alicerce da fé no Antigo Testamento, conforme 

registrado nas Sagradas Escrituras, através das suas significativas experiências na vivência com o Senhor Deus. É através 

da nação de Israel que conhecemos sobre a travessia do Mar Vermelho, os Dez Mandamentos, Moisés, Samuel, Davi, 

Isaías, Jeremias, entre outros. Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Messias, ao se fazer carne, nasceu judeu e viveu entre 

os judeus.  

Mais do que a missão de fazer Deus conhecido às nações pagãs, a história deste povo revela a existência de um 

Deus soberano; que, através de Abraão, constitui um povo numeroso. Através do líder Moisés, o Todo-Poderoso levou 

o povo hebreu a experimentar a liberdade e a receber, no deserto, as tábuas da Lei, consolidando assim o pacto do Sinai. 

Israel tornou-se uma nação forte e poderosa, conquistando vasto território com os seus reis, porém, por causa do pecado 

e quebra do pacto divino, experimentou a degradação, tendo como consequência o cativeiro e a destruição de Jerusalém. 

Mas Deus, por sua infinita misericórdia, cumpriu sua promessa e restaurou a nação. A fidelidade de Deus ao pacto 

estabelecido com os patriarcas e a sua Soberania são o grande segredo do povo de Israel.  

No ano de 2018, o Estado de Israel completa setenta anos de existência. Mais do 

que nunca, é necessário que a Igreja do Senhor reflita biblicamente sobre este importante 

acontecimento, pois, ambas as histórias (Igreja e Israel) se complementam e se interligam. 

A missão de Israel hoje é a missão da Igreja: um povo escolhido por Deus para falar do seu 

amor às nações; um tema de grande importância para os últimos dias.  

 

ACAD. ABNER FERREIRA 
Cadeira 05 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
 

 
  



 

CARTA DE NOTÍCIAS 
ACADEMIA EVANGÉLICA DE LETRAS DO BRASIL 

Junho de 2018 
 

 
www.aelb.org 5 

Artigo 
“Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” 

 

Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós…” (At 15.28). 
 

A Igreja Primitiva caminhava em obediência à orientação do Espírito Santo. As decisões eram tomadas em 
submissão à sua soberana vontade. Líderes eram escolhidos conforme seu querer. A direção missionária da igreja era 
dada pelo Espírito Santo. As decisões doutrinárias da igreja, de igual forma, eram feitas sob a égide do Espírito Santo. 
Esse modelo não se caducou. Não pode ser alterado. O Espírito Santo nos foi dado para guiar-nos à toda a verdade. Sua 
direção é dentro da Palavra de Deus e não fora dela. Seu propósito é sempre exaltar a Cristo. Sua vontade está sempre 
afinada com o supremo propósito do Pai. Portanto, a igreja precisa, constantemente, curvar-se à direção do Espírito 
Santo, para que marche firme e resoluta rumo à obediência e à santidade. 

Hoje, a igreja reúne-se para escolher seus líderes: presbíteros e diáconos. Depois de orar e buscar a vontade de 
Deus, chegou a hora de escolher aqueles que, devem ocupar um posto de serviço e não de prestígio. Essa escolha não 
pode ser feita de acordo com o padrão do mundo. No mundo quanto maior é o homem mais servos ele tem a seu serviço; 
no reino de Deus, quanto maior um homem é, mais pessoas ele serve. O padrão do mundo destaca o homem pelos seus 
predicados intelectuais e financeiros; mas no reino de Deus, o homem é reconhecido pela sua humildade e piedade. No 
reino de Deus a pirâmide está invertida. O maior é o menor e o menor é o maior. Devemos rogar a Deus, com temor e 
tremor, a fim de que sua vontade seja feita e que homens fiéis e cheios do Espírito Santo sejam eleitos para governarem 
e para servirem à igreja com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos de pastores servos e 
de servos pastores. Precisamos de homens firmes na Palavra e amáveis no trato. Homens que tenham conhecimento e 
sabedoria. Homens que amem a Cristo e apascentem suas ovelhas. Homens que sejam doutos na Palavra e dedicados ao 
ensino. Homens que sejam intolerantes com o pecado e compassivos com os pecadores.  

Homens que inspirem mais pelo exemplo do que pelo discurso. Homens que vivam o que ensinam e preguem 
como se jamais tivessem oportunidade de pregar novamente.  Homens que conheçam o estado de suas ovelhas e desçam 
aos lugares mais perigosos para resgatar aquela que caiu. Homens que cuidem das ovelhas que estão seguras no aprisco 
e saiam em busca da que se desviou. 

Precisamos de homens que cuidem dos enfermos e supram as necessidades dos aflitos. Homens que se afadigam 
na Palavra e oram sem esmorecer. Homens que sejam exemplos de piedade no lar e padrão dos fiéis no seu trabalho. 
Homens que sejam respeitados dentro do lar e tenham bom testemunho dos de fora. Homens que não gastem seu tempo 
com conversas frívolas nem sejam amigos de contendas. Homens cujo temperamento seja controlado pelo Espírito e 
transmitam graça no abrir de sua boca. Homens de verdade e homens de honra. Homens cheios do Espírito Santo, cheios 
de fé e cheios de sabedoria. Homens cheios de graça e cheios de poder. Homens cuja vida seja avalista de suas palavras. 
Homens fervorosos de espírito e não religiosos carregados de tradições. Homens que tenham luz 
na mente e fogo no coração. Homens que tenham zelo por Deus e profunda compaixão pelos 
perdidos. Oh, que Deus nos oriente para que nessa assembleia, possamos agir de tal forma na 
escolha de nossos líderes, que ao final possamos dizer: “Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a 
nós”. 

 

ACAD. HERNANDES DIAS LOPES 
Cadeira 10 da Academia Evangélica de Letras do Brasil 
 
 

 
 


